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Productfiche

Productbeschrijving

Productinformatie

JAAR PERSONEN-UUR

Technische informatie

Materialen

EUROPLAY N.V. • EEGENE 9 • 9200 OUDEGEM-DENDERMONDE (BELGIUM)
T. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

T701

2-8 2-1

uiptu nkjes voor r Een terreinwagen met stuur, k nnel en twee ingebouwde zitba kinderen van 2 tot 8 jaar. De 
bovenconstructie van het speeltoestel is opgebouwd uit lariks planken met een dikte van 22, 35 en 45 mm. De 

rdigd uit HDPE polyethyleen plaatmater e ondercozijwanden en wielen zijn vervaa iaal. D nstructie van de 
terreinwagen is opgebouwd uit eiken balken. Dit speeltoestel wordt voorgemonteerd geleverd.Door middel van een 
verbindingsbruggetje (T900) kan dit toestel tevens verbonden worden met een aanhangwagen (T801). Alle 
metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met 
bloemvormige kunststof afdekdoppen.

TERREINWAGEN

Stuur in kunststof
Zijwanden, doorkruipringen en wielen in HDPE polyethyleen
Houtsoorten:
Bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
Planken van 22, 35 en 45 mm
Onderste liggers in eik
Sporten in es
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Polyestergecoate hoekijzers

Transport
EN-1176
2,3 x 1,1 x 1,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,80 m
21 m2

10
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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T701

TERREINWAGEN

40
2

521




